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الة والسالم على رسول اهللا نبينا حممد بن عبد اهللا وعلى آله بسم اهللا واحلمد هللا والص
 :وأصحابه ومن وااله وبعد

، )تلفزيونية(؛ لتقدم يف حلقات )اإلعالم(فهذه عجالة يف موضوع الرشوة تلبية لطلب 
 .وباهللا التوفيق ومنه العون والرشاد. سطرا كبحث ليساعد على تقدميها على حلقات

 

 :الرشوة لغة
الرشوة مثلثة اجلعل، ورشاه أعطاه، وارتشى : احملاباة واجلعل؛ قال صاحب القاموسقيل يف 

 .احلبل: أخذها، واسترشى طلبها، والفصيل طلب الرضاع، والرشاء ككساء
 .وهي مأخوذة من رشا الفرخ؛ إذا مد رأسه إىل أمه لتزقه: وزاد صاحب اللسان

نعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إىل الرشوة الوصلة إىل احلاجة باملصا: قال ابن األثري
املاء؛ فالراشي الذي يعطي من يعينه على الباطل، واملرتشي اآلخذ، والرائش الذي يسعى 

 .بينهما يستزيد هلذا ويستنقص هلذا
 

 :منها السحت والربطيل: ألفاظ مرادفة للرشوة
 

 بذلك ألنه يسحت احلرام، أو ما خبث من املكاسب فلزم عنه العار؛ مسي: والسحت لغة
: ، وقرئ ما يف قوله تعاىل)أسحته: (أي أهلكه، ويقال) سحته اهللا: (الربكة ويذهبها، يقال

 .أي يستأصلكم ويهلككم} فَيسِحتكُم ِبعذَاٍب{
 :واستدل له بقول الفرزدق

 وعض زمان يا ابن فروان مل يدع
 من املال إال مستحثا أو جملف
إذا كان ال يلقي أبدا إال جائعا، قاله ) ن سحوت املعدةفال: (وأصله كلب اجلوع، يقال

 ].1[الفراء
ومما يشهد هلذا املعىن اللغوي ما ثبت يف فقه اللغة من تقارب املعىن بتقارب األلفاظ، 

والسحت متقارب مع السحق بالقاف، وهو الدق والطحن بشدة، وفيه اهلالك والتحطيم، 



فيه سحب املرتشي، ويشترك مع السحر، وكذلك يشترك مع السحت السحب بالباء، و
 .والرشوة فعل عمل السحر يف نفسه

فقيل هو احلجر املستطيل، ومسيت به الرشوة ألا تلجم املرتشي عن التكلم : أما الربطيل
إذا دخلت الرشوة من الباب : (باحلق، كما يلقمه احلجر الطويل، وكما جاء يف األثر

 .ابن تيمية، قاله ] 2)[خرجت األمانة من الكوة
 .تليني الشعر بالدهن وتكسريه وإرخاؤه وإرساله : الترطيل: ويف القاموس

 
 :مناقشة تلك األقوال

إن قوهلم يف الرشوة هي احملاباة واجلعل ال خيلو من نظر؛ ألن احملاباة أعم؛ فقد حتايب صديقك 
شعراء وتصانع ولدك، وبعض من يقرب منك، أو تلزم مداراته ملروءتك أنت؛ كعطاء ال

 .وحنوهم
ويقرب من هذا ما فعله صلى اهللا عليه وسلم مع العباس بن مرداس السلمي، حني سخط 

اقطعوا عنا لسانه حىت : "العطاء يف غنائم خيرب وقال شعرا؛ فقال صلى اهللا عليه وسلم
 ".رضي

وكذلك دخل رجل واستأذن على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهو عند عائشة رضي 
: ؛ فتلطف له مث قال صلى اهللا عليه وسلم قوال، وذلك عندما استأذن عليه قالاهللا عنها

إن شر الناس مرتلة عند اهللا يوم القيامة من تركه : "، وقال"ائذنوا له؛ فبئس أخو العشرية"
، وهو صلى اهللا عليه وسلم بعيد ومعصوم عن شوائب الرشوة، مما يدل على "الناس لشره

يست رشوة، وأن تفسري الرشوة بذلك فيه نظر، وأن املصانعة تكون أن املصانعة واحملاباة ل
 .مبال وبغري مال

أما اجلعل فمعلوم أنه نوع من اإلجارة، وهو ال شك جائز بشروطه من بيان العمل املطلوب 
 .واجلعل اعول، وله باب يف الفقه معروف

 . أعم من الرشوة فإن مسمى اجلعل- كجعل على باطل -ولو سلمنا أن الرشوة نوع منه 
هو ما خبث من : هو احلرام، وقوهلم: وكذلك السحت؛ فقد فسروه مبا هو أعم، كقوهلم

 .اخل.. املكاسب فلزم فيه العار؛ فإنه يشاركه الربا يف اخلبث ومهر البغي يف لزوم العار



ا عند إنه تعريف للرشوة باملعىن العام، وسيأيت إيضاح املعىن اخلاص : وهذا ما جيعلنا نقول
 .الكالم على نصوص القرآن يف املوضوع إن شاء اهللا

 

 :الرشوة يف االصطالح
 

ومما يلزم التنبيه عليه هو أن ما ال يوجد له معىن دقيق يف اللغة ال يتأتى وجود معىن دقيق له 
يف االصطالح؛ ألن املعىن اللغوي أسبق يف الوضع واالستعمال؛ فإذا جاء الشرع نقل املعىن 

 .ىل االستعمال الشرعي مع زيادة شروط ووضع قيود شرعيةاللغوي إ
 :ومن هذا املنطلق اختلف يف تعريف الرشوة اصطالحا فقيل

 .   ما يؤخذ بغري عوض ويعاب أخذه- أ
كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ماال حيل، ذكرمها يف فتح :  وقيل- ب

 ].3[الباري
 ].4[ يعطى بعد طلبه، واهلدية ما يدفع إليه ابتداءالرشوة ما: وقال صاحب اإلنصاف  - ج

وهذا أيضا تعريف باألعم؛ ألن دفع مال لذي جاه ليبتاع به عونا، نوع من الرشوة وليس 
كلها؛ ألن املرتشي قد ال يكون ذا جاه، وقد يبتاع من ذي جاه ما حيل بالنسبة للراشي على 

 .ما سيأيت
 . فيدخل فيه املكس وحلوان الكاهنما يؤخذ بغري عوض ويعاب أخذه؛: وقوهلم

وقوهلم ما يعطى بعد طلبه؛ فقد تقدم الرشوة قبل الطلب وقبل أن تدعو احلاجة إليها متهيدا 
 .إليها
 .ما يعطى إلبطال حق أو إلحقاق باطل:  وأحسن ما عرفت به قول اجلرجاين-د

 هو ما ميكن أخذه وهذا التعريف األخري أقرب ما يكون ملدلول القرآن له؛ فإن صحة املعىن
 .من عرض القرآن وإيرادها يف مواطنها على ما سيأيت إن شاء اهللا

وعلى كل فإن ملا عرفوا به الرشوة لغة واصطلحوا عليه شرعا صلة كبرية يف الصورة 
 .واملنطلق، فالتكلم به إظهار للصورة بصفة عامة

 



 :الصلة بني املعىن اللغوي واملعىن االصطالحي
 

إىل أنه البد من وجود صلة قوية بني املعىن اللغوي واالصطالحي لكل مادة؛ تقدمت اإلشارة 
 .إذ األصل يف االستعمال هو اللغة، مث جيري نقل اللفظ إىل االصطالح كما هو معلوم

إذا مد رأسه إىل أمه ) رشا الفرخ(وهنا جاء يف التعريف اللغوي أن الرشوة مأخوذة من 
 .لتزقه

رتشي، وبيان حقيقة وضعه يف منتهى الضعف النفسي، كالفرخ وهذه صورة صارخة لعمل امل
مل ينبت له ريش، العاجز عن كسب قوته بنفسه يرى أمه يفغر هلا فاهه لتخرج مما يف 

 .حوصلتها وتفرغه يف فمه؛ يرد جوعته
ولو علمنا أن ما تلقاه بفيه إمنا هو مبثابة القيء تستخرجه أمه من حوصلتها لكان كافيا يف 

 .ن أكل الرشوة؛ فهو ذا جيمع بني ضعف الشخصية وذلة النفس وحقارة الطبعالتقزز م
وهل يوجد أضعف شخصية ممن يبيع مبدأه وإنسانيته ورأيه وما يعتقد صحته، وينحرف إىل 
طريق معاكس يف كل ذلك، ونظري ما يستخرجه الراشي من جوفه ومن ضروريات مقوماته 

 .أو اضطراره للوصول إىل حاجته
الذي هو حبل الدلو ليستخرج به املاء من البئر ) الرشاء(ئنا إىل األصل الثاين وهو وإذا ج

العميق؛ فإننا جند أيضا صورة التديل من علياء العزة والكرامة إىل سحيق الذلة واملهانة، 
وينحدر من منعة الصدق إىل هاوية الكذب، ومن عفة األمانة إىل دنس اخليانة، ويرتلق عن 

 مزالق الباطل، وكأن احلاجة املقصودة عند املرتشي مغيبة بعيدا عن الراشي جادة احلق إىل
 .بعد املاء يف عقر البئر؛ ال وصول إليها إال بالتديل بالرشوة كتديل الدلو برشاه

وبإمعان النظر جتد أن حقارة املرتشي ومهانته تأيت أول ما تأيت من الراشي نفسه؛ ألنه قاسه 
ال إنسانية عنده، ومبقياس األمانة والدين فوجده خاليا منهما، وما مبقياس اإلنسانية فوجده 

تقدم إليه بالرشوة إال بعد اليأس منه، وإن أالن له القول وتلطف يف السؤال، وقد أحسن 
 :من قال يف نظري ذلك وقريب منه

 وإذا امرؤ مدح امرأ لسؤاله
 وأطال فيه فقد أراد هجاءه
 لو مل يقدر فيه بعد املستقى



 الورود ملا أطال رشاءهعند 
وهكذا صاحب احلاجة لو مل يقدر عدم استجابة من هي عنده، ولو مل يتوقع إعراضه عنه ملا 

 .قدم له الرشوة ليستجيب إليه
وكذلك احلال من جانب الراشي؛ إذا مل يكن له حق فيما يطلب، وال طريق عنده للوصول 

اه؛ فإنه يعمد إىل الرشوة ليتدىل ا متخفيا ملا يريد ملنعه منه وحترميه عليه وعدم استحقاقه إي
 .كتديل الدلو ظلمة البئر حىت يصل إىل ما يريد

 .فظهر ذا قوة الصلة بني املعىن اللغوي واالصطالحي للرشوة
وكذلك السحت، إذا كان أصله كلب اجلوع وشدته فإن الصلة قوية بينه وبني أكل 

إنه ال يشبع قط، وال يكف يده عنها من أي  ف- والعياذ باهللا -الرشوة؛ ألن من تعودها 
شخص فقري كان أو غين، ضعيف حمتاج للمؤنة أو مستغن قوي، إمنا مهه هو أن يأخذ 

 .هل من مزيد: ويقذف يف جوفه السحت مللء فراغه، ولكن ذاك اجلوف كاجلحيم يقول
يسكته وكذلك الربطيل، لقد قيل إنه احلجر الطويل، وإا لتسكت آكلها عن احلق كما 

 .احلجر، وهذا معىن ظاهر
ولكن ما قاله صاحب القاموس من أنه الترطيل تليني الشعر بالدهن وتكسريه وإرخاؤه 

وإرساله؛ فإن هذا املعىن أوضح؛ ألن الراشي يلني الطريق لنفسه وميهده كي يصل إىل مطلبه 
 وييسر بسهولة، كمن مير على شعر مدهون ومن جانب املرتشي؛ فإنه يلني الكالم معه

الطريق له ويسترسل معه يف باطله استرسال الشعر يف اليد، ويسترخي لسماع قول الراشي 
استرخاء الشعر املدهون املمشط، أي إنه فقد شخصيته وأسقط إرادته واسترخى يف دينه 

 !.وأمانته، واسترسل يف باطله حيث أراده الراشي؛ عياذا باهللا
 

 :نظرة يف هذه األلفاظ
 هي من قبيل الترادف الذي - رشوة، سحت، برطيل -لماء أن هذه األلفاظ يعترب بعض الع

هو ترادف األلفاظ على معىن واحد، ومثل السيف واملهند والصمصام والبتار، ومثل األسد 
 .واهلزبر والغضنفر

ولكن احملققني من علماء اللغة ينفون الترادف يف اللغة العربية، ويقولون إن الترادف مبعىن 
ة صفات للمسمى، وكل لفظ يكون ملحوظا فيه بعض تلك األوصاف؛ كالسيف وجود عد



مثال للجنس، مميزا له عن السكني وأنواع السالح األخرى، واملهند يراعى جودة صنعه مثل 
 .املصنوع يف اهلند فعال، والصمصام يراعى فيه نوع حديده ومعدنه وهكذا

يوم تمور السماُء {: مثّل له يف قوله تعاىلوقد أيد شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ذلك، و
احلركة من قبيل الترادف، ولكن املور فيه معىن زائد ) املور(يقول العلماء : ؛ فقال}موراً

 .على مطلق احلركة، أال وهو كوا بسرعة، فاملور احلركة بسرعة
 .وعليه ميكن أن يقال هنا إن الرشوة والسحت جيتمعان ويقترقان

معان حينما يكون العمل حمرما من اجلانبني الراشي واملرتشي، فهو رشوة يف حقهما، كما جيت
، على ما سيأيت الكالم عليه فيما بعد إن شاء اهللا، "لعن اهللا الراشي واملرتشي: "يف احلديث

 .وهو سحت يف حق املرتشي يأكله سحتا
نب األخذ فقط؛ فيأكله وينفرد السحت حينما يكون العمل حمرما من جانب واحد، وهو جا

 .فيأكل ما أخذه سحتا، واهللا أعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :الرشوة يف القرآن الكرمي
 

 :مأخذ النصوص على الرشوة يف القرآن عند العلماء يف ثالثة مواضع
يف سورة البقرة يف أعقاب تشريع الصيام وقبل الفراغ منه، وذلك يف قوله : املوضع األول

وا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتأْكُلُوا فَِريقاً ِمن أَمواِل وال تأْكُلُ{: تعاىل
 .}الناِس ِباِإلثِْم وأَنتم تعلَمونَ

والنص هنا على وضوحه فهو عام يف النهي عن أكل األموال بالباطل بأي صفة كانت، 
 احلكام ألكل فريق من أموال الناس باإلمث، وهذا النص أقرب وخاص يف اإلدالء ا إىل

موضوعية إىل الرشوة والرتباط الرشوة بالرشاء يف معىن اإلدالء ا على ما سيأيت إيضاحه إن 
 .شاء اهللا

 .يف سورة املائدة: واملوضعان الثاين الثالث
ن حزنه من الذين أوهلما عقب تشريع حد السرقة، وتسلية الرسول صلى اهللا عليه وسلم ع

يسارعون يف الكفر من املنافقني واليهود، مث جاء وصفهم بأكل السحت عاشر عشرة 
 .}سماعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللسحِت{: صفات ذميمة يف قوله تعاىل

وثانيهما موجه فيه اخلطاب صرحيا إىل أهل الكتاب، وهو أظهر يف اليهود يء صفام 
قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا ِإال أَنْ آمنا {: لنداء، وذلك يف قوله تعاىلالكاشفة بعد ا

قُلْ هلْ أُنبئُكُم ِبشر ِمن ذَِلك مثُوبةً ِعند اللَِّه من لَعنه {: اآلية، وبعدها} ..ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا
لَيع غَِضبو اللَّهالطَّاغُوت دبعو اِزيرنالْخةَ ودالِْقر مهلَ ِمنعجإىل آخر اآلية يف نفس } ..ِه و

 .السياق
، }وترى كَِثرياً ِمنهم يساِرعونَ ِفي اِإلثِْم والْعدواِن وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانوا يعملُونَ{

: ني واألحبار منهم يف عدم النهي عن ذلك وخاصة السحت بقولهمث حنا بالالئمة على الرباني
لَوال ينهاهم الرباِنيونَ والْأَحبار عن قَوِلِهم اِإلثْم وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما كَانوا {

 .}يصنعونَ
 .املذمةويف هذا املوطن أيضا جاء وصفهم بأكل السحت عاشر عشرة صفات غاية يف 



وبدراسة هذه النصوص يف تلك املواضع الثالثة بالتفصيل ستجد حقيقة معىن الرشوة ومعىن 
السحت وموضوع كل منهما، وبالتايل خطورة وجودمها ومدى حتذير القرآن الكرمي منهما، 

 .وبأي صورة صور القرآن من يتعاطى شيئا ِمن ذلك
 

 :دراسة النص األول
وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِطِل {:  سورة البقرة يف قوله تعاىلالنص األول عن الرشوة يف

 .}وتدلُوا ِبها ِإلَى الْحكَّاِم ِلتأْكُلُوا فَِريقاً ِمن أَمواِل الناِس ِباِإلثِْم وأَنتم تعلَمونَ
سياق كامال بقدر واملنهج العلمي الصحيح لدراسة نص املوضوع ما يستلزم أخذ ال

 .املستطاع
الصيام كَما كُِتب علَى الَِّذين ِمن قَبِلكُم {: وهو هنا يبدأ من تشريع الصيام يف قوله تعاىل

، مث بني مدته أياما معدودات، وزمنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن }لَعلَّكُم تتقُونَ
رض أو سفر تيسريا من اهللا تعاىل، مث التقرب هدى للناس، مث تفضل بالرخصة عند املشقة مب

إىل عباده السائلني والداعني، وما أحل هلم مما كان حمرما على من كان قبلهم من األكل ليال 
وال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم {: إىل الفجر وجواز املباشرة ليال، ويف النهاية جاء هذا النهي

يسأَلونك عِن اَألِهلَِّة قُلْ ِهي مواِقيت ِللناِس {: يأيت قوله تعاىلاآلية، وبعدها } ِبالْباِطِل
جالْحاآلية} ..و. 

ملاذا آية النهي عن أكل أموال الناس بالباطل يف أثناء جميء آيات الصيام؛ : وهنا يأيت السؤال
وقيت، كما قال ألن السؤال عن األهلة وبيان مهمتها ألصق بالصيام؛ ألنه آخر احلج يف الت

 ".صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته: "فيه
 أنه لتمام االرتباط بني فريضة الصوم وبني حترمي - واهللا تعاىل أعلم -واجلواب على ما يظهر 
 :أموال الناس؛ لآليت

ألن حقيقة الصوم اإلمساك عن املفطرات، وهي أصلها حالل طيلة ار رمضان كله، : أوال
دة من شأنه أن يورث التقوى اليت علل ا فرض الصوم لعلكم وهذا اإلمساك هذه امل

تتقون؛ فيأيت وبسرعة وقبل الفراغ من توابع تشريع الصيام، شأن اهلالل فيستوقف املسلم 
لئن صمت شهرا كامال عن احلالل املتاح، فال يصح منك أن تفطر بعد الشهر على : قائال

ىل صومك الشهر عن احلالل صومك طيلة أموال الناس بالباطل، بل جيب عليك أن تضيف إ



العام عن احلرام؛ فال تأكل أموال الناس باإلمث على علم منك وإصرار؛ ألن هذا يتناىف مع 
 .التقوى اليت هي مثرة الصوم، ولئن فعلت فكأنك ما صمت

ولئن راعينا ما جاءت به السنة من صدقة الفطر وربطت بينها وبني الصوم لوجدنا لفتة 
نعم :  مبثابة التعبري العلمي عن التأثر بفريضة الصوم فعال، أي كأن الصائم يقولكرمية، وهي

يا رب إنه بعد صومي رمضان وحتصيل تقوى اهللا مل يبق يل تطلع إىل أموال الناس احملرمة، بل 
 .أنا أبذل من مايل لغريي

خرى فيأخذ من وحقيقة الذي يبذل من ماله تطوعا للغري ابتغاء مرضاة اهللا ال يرجع بيده األ
 .مال الناس ما حرم اهللا

وال تأْكُلُوا أَموالَكُم {: وكذلك يف السياق مغايرة يف أسلوب اخلطاب؛ إذ جاء يف األول
اخلطاب الذي جيمعهم كفرد واحد وأمة واحدة، وبعد اإلمث واألكل بالباطل } بينكُم ِبالْباِطِل

 . فأصبحوا أناسا متفرقني} ِل الناِسِلتأْكُلُوا فَِريقاً ِمن أَموا{: قال
أي إن الصوم مجعهم وآخى بينهم، والرشوة فرقتهم وباعدت بينهم، وهذا يف عموم أكل 

أموال الناس بالباطل، وهو شامل لكل صورة من الصور سواء بالغش والتدليس وخبس 
 بغري الوزن والتطفيف واالختالس واالغتصاب والسرقة والنهب، وكل أنواع أكل املال

 .وجه حق، وكذلك الربا والرشوة
ولكن عطف الرشوة خبصوصها على ذلك العموم، وهو ما يعلم عند املفسرين بشدة 

، أي }تنزلُ الْمالِئكَةُ والروح ِفيها{: االهتمام ذا اخلاص من بني أفراد العام، كقوله تعاىل
 .جربيل مع دخوله يف عموم املالئكة؛ الختصاصه فيهم

وتدلُوا {: د صورها النص بصورة مطابقة لصورة الراشي واملرتشي بطرفيها؛ حيث قالوق
، واإلدالء إرسال الدلو إىل ماء البئر، وال يكون إال باحلبل، وحبل الدلو }ِبها ِإلَى الْحكَّاِم

يسمى رشاء؛ فالرشاء والرشوة من مادة واحدة، واملديل هو الراشي، واملدىل إليه هو 
 .، وما يف الدلو هو الرشوةاملرتشي

والغاية ليست احلصول على ماء طهور لشراب أو وضوء، ولكن لنقضه من سحت وإمث 
ألكل فريق من أموال الناس باإلمث عن علم وسبق إصرار، وملا كان التديل نقيض الترفع فإنه 

ىل هوة إن هذا النص يعطينا حكما على املرتشي بأنه تدىل من منعة العز إ: ميكن أن يقال



الذل، ومن رفعة الصدق إىل سحيق الكذب، ومن علياء العفة واألمانة إىل حضيض ودنس 
 .الشره واخليانة، وانزلق عن جادة احلق إىل مزالق الباطل

وقد خصص هذا النص الرشوة يف احلكام مع أا ليست قاصرة عليهم، ولكنها منهم أعظم 
فسد امليزان اختل االتزان، وإذا خان الوازن خطرا وأشد فتكا؛ ألم ميزان العدالة؛ فإذا 

 .ضاع التوازن، ومن مث ينتشر الفساد
 -وقد يكون يتعلق باألحكام فيكون من ورائها تغيري حكم اهللا مما خياف على صاحبه الكفر 

 !. إذا كان مستحال لذلك أو مستهزئا، عافانا اهللا واملسلمني-عياذا باهللا 
الكالم على بقية النصوص، ويف الفصل اخلاص مبضار وسيأيت لذلك زيادة إيضاح عند 

 .الرشوة
وقد يكون احلاكم عفيفا نزيها ولكنها تعطى األطراف كشاهد وكاتب لوثيقة زورا وتانا، 

 .أو ألي طرف له تأثري يف املوضوع
جاء يف سورة املائدة، وكذلك الثالث، وذلك يف مسمى السحت الذي تقدم : النص الثاين
 .تعريف لغة واصطالحا، وسنلم بكل منهما على حدةبيانه عند ال

سماعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللسحِت فَِإنْ جاُءوك فَاحكُم {:  قال تعاىل عن املنافقني واليهود-أ
احكُم بينهم بينهم أَو أَعِرض عنهم وِإنْ تعِرض عنهم فَلَن يضروك شيئاً وِإنْ حكَمت فَ

قِْسِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّهِبالِْقس{. 
: وعلى ما قدمنا من ضرورة أخذ السياق كامال، وهو هنا من أول تشريع حد السرقة

وابع اآلية، مث ت} ..والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما جزاًء ِبما كَسبا نكَاالً ِمن اللَِّه{
 يأيت خطاب اهللا للرسول صلى اهللا عليه - من توبة وحق اهللا تعاىل يف التشريع -السرقة 
يا أَيها الرسولُ ال يحزنك الَِّذين يساِرعونَ ِفي الْكُفِْر ِمن الَِّذين قَالُوا آمنا ِبأَفْواِهِهم {: وسلم

سماعونَ ِللْكَِذِب سماعونَ {: ، مث يصف أعماهلم بقوله}ين هادواولَم تؤِمن قُلُوبهم وِمن الَِّذ
 ِإنْ لَمو ذُوهذَا فَخه مقُولُونَ ِإنْ أُوِتيتاِضِعِه يوِد معب ِمن فُونَ الْكَِلمرحي وكأْتي لَم ِرينٍم آخِلقَو

ِفت ِرِد اللَّهي نموا وذَرفَاح هوتؤأَنْ ت ِرِد اللَّهي لَم الَِّذين ئاً أُولَِئكياللَِّه ش ِمن لَه ِلكمت فَلَن هتن
يطَهر قُلُوبهم لَهم ِفي الدنيا ِخزي ولَهم ِفي الْآِخرِة عذَاب عِظيم سماعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ 

 .اآلية} ..ِللسحِت



اق يف عمومه، والربط بني أوله وآخره لكانت أمامنا حقيقة ثابتة ظاهرة أال وبتأمل هذا السي
 :وهي
 .أن املرتشي سارق: أوال
أنه خيشى الكفر عليه؛ ملسارعته إليها تشبيها للمنافقني واليهود يف مسارعتهم إىل : ثانيا
 .الكفر
 .أن هذا من عمل املنافقني واليهود؛ ففيه مشاركة هلم يف لوصف: ثالثا
 .منهج املرتشني هو الكذب والسماع للكذابني: بعارا

 .يأخذون من النصوص ما وافق أهواءهم، وما مل يوافقها حيرفونه من بعد مواضعه: خامسا
 .أم مفتونون فيما يأخذونه وما ينفذون من أعمال غري مشروعة: سادسا
 .قلوم غري طاهرة؛ دنستها الرشوة وأكل السحت: سابعا
 .أحد هلم من اهللا شيئا، اللهم إال هم بأنفسهم إذا تابوا إىل اهللا تعاىلال ميلك : ثامنا
 .أم يف ذلة يف حيام، وأشد ما يكون مذلة أمام راشيهم: تاسعا
 .وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم: عاشرا

 .أي أن آثار الرشوة ظاهر وباطن، وعاجل وآجل
 .نسأل اهللا تعاىل السالمة والعافية

  : املوطن الثالث-ب
وترى كَِثرياً ِمنهم يساِرعونَ ِفي اِإلثِْم والْعدواِن وأَكِْلِهم السحت لَِبئْس ما {: قوله تعاىل

 .}كَانوا يعملُونَ
قُلْ يا أَهلَ الِْكتاِب هلْ تنِقمونَ ِمنا {: وبأخذ السياق من أوله أيضا جتده يبدأ من قوله تعاىل

منا ِباللَِّه وما أُنِزلَ ِإلَينا وما أُنِزلَ ِمن قَبلُ وأَنَّ أَكْثَركُم فَاِسقُونَ قُلْ هلْ أُنبئُكُم ِبشر ِإلَّا أَنْ آ
 اِزيرنالْخةَ ودالِْقر مهلَ ِمنعجِه ولَيع غَِضبو اللَّه هنلَع ناللَِّه م دةً ِعنثُوبم ذَِلك ِمن دبعو

الطَّاغُوت أُولَِئك شر مكَاناً وأَضلُّ عن سواِء السِبيِل وِإذَا جاُءوكُم قَالُوا آمنا وقَد دخلُوا 
 ِبالْكُفِْر وهم قَد خرجوا ِبِه واللَّه أَعلَم ِبما كَانوا يكْتمونَ وترى كَِثرياً ِمنهم يساِرعونَ ِفي

 .}لَوال ينهاهم الرباِنيونَ واَألحبار عن قَوِلِهم اِإلثْم وأَكِْلِهم السحت{اآلية، } ..اِإلثِْم



وإذا كان قد ظهر لنا الربط يف املواطن املتقدمة بني أول السياق وآخره فإننا هنا جند أن أول 
يلزم ذلك اإلميان، ومبا أنزل إلينا شريعة السياق مقارنة بني من آمن باهللا عقيدة جبميع ما 

 .جبميع ما يلزم التشريع من حالل وحرام وجائز وممنوع، وبني نقيضهم من أهل الكتاب
ويف عرض تلك الصفات الذميمة واختتامها بأكل السحت جنده عاشر عشر صفات كلها 

 :مذمومة ومن خواص اليهود، بدأت باحلكم عليهم
 . اهللابأم شر مثوبة عند: أوال
 .قد باءوا باللعنة والغضب من اهللا تعاىل عليهم: ثانيا
 .جعل منهم قردة: ثالثا
 .جعل منهم خنازير: رابعا
وعبد الطاغوت بدال من عبادة اهللا تعاىل وحده، وأول ما يشمله كلمة الطاغوت : خامسا

 .هنا هو احلكم بغري ما أنزل اهللا وتغيري حكم اهللا
 .وضعهم يف شر مكان: سادسا
 .ضالهلم عن سواء السبيل: سابعا
 .إبطان الكفر مع قوهلم آمنا: ثامنا
مسارعتهم يف اإلمث والعدوان، وهو ما كان باطال يف أصله ويوجب إمثا ملرتكبه، : تاسعا

والعدوان من لوازم اإلمث؛ ألن اإلمث ال يكون إال بالتعدي، وكذلك العدوان من لوازمه اإلمث؛ 
 .ملا فيه إمثألن كل عدوان ال يكون إال 

 .وأكلهم السحت، وهذه هي النتيجة للعدوان واإلمث بسبب أكلهم السحت: عاشرا
وتقدم قبل هذا مالزمة أكل السحت للكذب؛ فالكذب واإلمث والعدوان مالزمات ألكل 

 .السحت ال ينفك عنها لتحقيق غرضها والوصول إىل هدفه وعدوانه
من عليه مسؤولية حماربة هذا الداء العضال، أال مث يف هذا السياق من زيادة يف املنهج بيان 

وهم األحبار والربانيون؛ فاألحبار هم العلماء والربانيون هم من مجعوا بني العلم واإلنارة، 
وهذا بيان يف ختصيص لوالة األمر أن عليهم القيام بنهي من تسول له نفسه بأكل السحت، 

إن : "م من الوالية والعلم، وكما يف احلديثوقدم الربانيون ألم أقدر على ذلك ملا رجع هل
 .اخل.." اهللا ليزع بالسلطان

 



 :الفرق بني الرشوة والسحت
 

لعلنا باستعراض املواطن الثالثة يف القرآن جند الفرق بني الرشوة والسحت؛ إذ يف آية البقرة 
وصورها بني طرفني أحدمها } ِلوال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالْباِط{: خاطب اهللا عموم الناس

يديل لآلخر بالرشوة ليأكل فريقا من أموال الناس باإلمث؛ فيتحقق فيها ما دفع إلحقاق باطل 
أو إبطال حق، ففيها التعدي واحلرام من الطرفني املديل واملدىل إليه، وقد يكون منهما ثالث 

 .اهللاوهو الرائش بينهما، كما جاء يف احلديث على ما سيأيت إن شاء 
أما يف آييت املائدة فإنه جاء فيهما وصف اليهود واملنافقني باملسارعة إىل اإلمث والعدوان وإىل 
مساع الكذب وأكل السحت، ومما جعله أعم من كونه يف رشوة بني اثنني أو أعم من ذلك، 

فقد يكون يف غمط حقه عن صاحبه وقد يكون يف حتريف الكالم من بعد مواضعه، وقد 
 .أسباب جعل القردة واخلنازير من بعضهميكون يف 

ولعل هذا املعىن يتضح أكثر عند بيان حكم من اضطر إىل دفع ماله ملفاداة نفسه أو عرض 
 .أو استخالص حق ثابت له إن شاء اهللا

وخالصة القول يف هذا الفرق هو أن ما كان يف اشتراك بني طرفني يف ارتكاب اإلمث فهو 
وما كان اإلمث فيه من طرف واحد مع اضطرار الطرف الثاين الرشوة؛ لوجود راش ومرتش، 

 .فهو السحت
سألت ابن مسعود عن السحت : بسنده عن مسروق قال] 5[ويشهد هلذا ما رواه البيهقي
، }ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ{ال؛ : أهو رشوة يف احلكم؟ قال

، ولكن السحت أن يستعينك رجل على مظلمة فيهدي لك }الْفَاِسقُونَ{و} ونَالظَّاِلم{و
 . فتقبله، فذلك السحت

 
 
 
 
 
 



 :الرشوة يف نصوص احلديث
 

قال : أظهر األحاديث نصا يف موضوع الرشوة حديث عبد اهللا بن عمر عند اخلمسة، قال
 ."لعنة اهللا على الراشي واملرتشي: "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

، أي وهو الساعي بينهما يستزيد هذا "والرائش: "وحديث ثوبان عند أمحد مبعناه، وزيادة
 .ويستنقص هذا

 .، رواه أمحد وأبو داود"يف احلكم: "وحديث أيب هريرة بزيادة
باب : وقد جعلوا منها هدايا العمال؛ ملا جاء يف حديث ابن اللتبية، بوب عليه البخاري قال

بسنده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم استعمل رجال من بين أسد يقال هدايا العمال، وساق 
هذا لكم وهذا يل؛ فقام النيب صلى : على صدقة، فلما قدم قال) أو اللتبية(له ابن االتبية  

هذا لك : ما بال العامل نبعثه فيأيت فيقول: "اهللا عليه وسلم على املنرب فحمد اهللا عليه مث قال
والذي نفسي بيده ال يأيت !  بيت أبيه وأمه ينتظر أيهدى له أم الوهذا يل؛ فهال جلس يف

بشيء إال جاء به يوم القيامة حيمله على رقبته إن كان بعريا له رغاء، أو بقرة هلا خوار، أو 
 .أال هل بلغت؟ ثالثا: "، مث رفع يديه حىت رأينا عفريت إبطيه"شاة هلا تعري
مسع أذناي وأبصرته : ام عن أبيه عن أيب محيد قالقصه علينا الزهري، وزاد هش: قال سفيان

 .عيين، وسلوا زيد بن ثابت فإنه مسعه معي
باب يف هدايا العمال وساق بسنده أن رسول هللا صلى اهللا عليه وسلم : وعند أيب داود قال

يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا فيه خيطا فما فوقه فهو غلّ يأيت به : "قال
أقبل عين ! يا رسول اهللا: ، فقام رجل من األنصار أسود كأين أنظر إليه فقال"لقيامةيوم ا

وأنا أقول ذلك؛ من : "مسعتك تقول كذا وكذا، وقال: قال" وما ذاك؟: "عملك، قال
 ".استعملناه على عمل فليأت بقليله يفء وكثريه؛ فما أويت منه أخذ وما ى عنه انتهى

 .يف الصحيح من أوجه عن إمساعيلأخرجه مسلم : وقال البيهقي
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ويف سنن البيهقي بسنده عن أيب محيد الساعدي قال

 . ها" هدايا األمراء غلول"
 أن الغلول مجع غل، وهو الطوق يف العنق، وذلك إذا كانت ممن مل يهد إليه من قبل، ومعلوم

 . ألهل العامل أو الوايلأو كان ال يكافئ عليها، وكذلك ما أهدي



أهدى رجل من :  البيهقي يف سننه عن عبد الرمحن بن القاسم حدثنا مالك قالوساق
وكان من عمال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه -أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  

من أين لك هاتني؟ : ( منرقتني المرأة عمر رضي اهللا عنه؛ فدخل عمر فرآمها فقال-
قاتل اهللا فالنا إذا أراد : بعث ما إيلّ فالن، فقال: قالت!) هما؟ أخربيين وال تكذبييناشتريتي

حاجة فلم يستطعها من قبلي أتاين من قبل أهلي؛ فاجتذما اجتذابا شديدا من حتت من كان 
إن صوفهما لنا ففتقهما وطرح إليها : عليهما جالسا، فخرج حيملهما فتبعته جاريتها فقالت

 من املهاجرات وأعطى األخرى امرأة من مرأةخرج ما فأعطى إحدامها االصوف، و
 .األنصار
 عن عمر بن عبد العزيز أنه اشتهى يوما التفاح فلم جيد ما يشتري به من ماله، وبينما وروى

هو سائر مع بعض أصحابه أهديت إليه أطباق من التفاح؛ فتناول واحدة فشمها مث رده إىل 
إن رسول اهللا صلى اهللا عليه : ، فقيل له)ال حاجة يل فيه: (لك، قالمهديه، فقيل له يف ذ

 ).إا ألولئك هدية وهي للعمال رشوة: (فقال!  اهلدية، وأبو بكر وعمرقبلوسلم كان ي
 . جاء عن أمحد رمحه اهللا أنه إذا أهدي لقائد اجليش شيء فليس له وحده دوموقد
، )تركستان(مني ملا ظفروا بالنصر على إقليم  ذكر ابن كثري يف تارخيه أن جيش املسلوقد

وغنموا شيئا عظيما أرسلوا مع البشرى بالفتح هدايا لعمر رضي اهللا عنه، فأىب أن يقبلها 
 .وأمر ببيعها وجعلها يف بيت مال املسلمني

 أبرز ما جاء يف أمر العمال والرشوة قصة عبد اهللا بن رواحة ملا بعثه رسول اهللا صلى ومن
كان رسول اهللا صلى :  وسلم إىل اليهود يف خيرب ليخرص عليهم، رواه مالك قالاهللا عليه

اهللا عليه وسلم يبعث عبد اهللا بن رواحة إىل خيرب فيخرص بينه وبني يهود خيرب، فجمعوا له 
خذ هذا لك وخفف عنا وجتاوز يف القسم، فقال عبد اهللا بن :  نسائهم، فقالواليحليا من ح
د واهللا إنكم ملن أبغض خلق اهللا إيل، وما ذاك حباملي على أن أحيف يا معشر اليهو: رواحة
ذا قامت السموات : أما ما عرضتم من الرشوة فإا سحت وإنا ال نأكلها، فقالوا! عليكم
 . واألرض
يل ومن يف معناه هدية ممن مل يكن له عهد باإلهاء إليه، ولو مل تكن  منع العلماء قبول الواوقد

 .له حاجة بالفعل عنده خشية أن تأيت له حاجة فيما بعد فيديل إليه مبا كان من هديته األوىل



 وقع مثله لعمر رضي اهللا عنه؛ كان رجل يهدي إليه ِرجل جزور كل عام؛ فخاصم إليه وقد
 اقض بيننا قضاء فصال، أي كما تفصل الرجل من سائر اجلزور؛ يا أمري املؤمنني: يوما فقال

 .أال أن اهلدايا الرشا؛ فال تقبلن من أحد هدية: فقضى عمر وكتب إىل عماله
 

 : تلك النصوصدراسة
 

 على - عياذا باهللا - تلك النصوص جتد أول شيء التحذير الشديد والوعيد باللعنة بدراسة
 .دافعها وآخذها والساعي بينهما ا: اصأكل الرشوة، ومشلت ثالثة أشخ

 جتد التنصيص على الرشوة يف احلكم ملا هلذا النوع منها من أكرب اخلطر على صاحبه، كما
أنه خيشى عليه الكفر؛ وذلك ألنه قد حيكم بغري ما أنزل : كما قال مسروق عن ابن مسعود

 .}ِفرونَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاومن لَم يحكُم ِبما أَ{: اهللا فيدخل حتت قوله تعاىل
 حديث ابن اللتبية فهو درس عملي من الرسول صلى اهللا عليه وسلم لكل من ويل عمال أما

للمسلمني وأخذ فيه اهلدية؛ ألا يف واقع األمر ليست دية خالصة وإمنا معها مراعاة حالة 
هل جلس : " وكما قال صلى اهللا عليه وسلمالعامل، ومن ورائها انتظار ما يترجاه املهدي،

 ". وأمه فينظر أيهدى إليه أم الهيف بيت أبي
 سنة سنها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لوالة األمور يف حماسبة العمال، وهو مبدأ وهو

، أي أمر من )فحاسبه صلى اهللا عليه وسلم: (، وقد جاء يف بعض رواياته)من أين لك هذا؟(
 .حياسبه
 العمال ثابتة عن عمر رضي اهللا عنه كما جاء يف اإلصابة يف تراجم الصحابة أن أبا بةوحماس

أستأثرت ذه : (هريرة كان عامال لعمر على البحرين، فقدم بعشرة آالف فقال له عمر
خيل نتجت وأعطية تتابعت وخراج رقيق يل؛ فنظر فوجدها : فقال) األموال؛ فمن أين لك؟

إنه : لقد طلب العمل من كان خريا منك ،قال:  فأىب؛ فقالملهليستعكما قال، مث دعاه 
أن أقول بغري علم، أو أقضي بغري : يوسف نيب اهللا وأنا أبو هريرة بن أميمة، وأخشى ثالثا
 .حكم، ويضرب ظهري ويشتم عرضي ويرتع مايل

 . مع عماله مواقف عديدة وأمثلة خمتلفة يف هذا الشأنولعمر



 .ن اللتبية وفعل الرسول صلى اهللا عليه وسلم معه ذلك كله من حديث ابوأصل
هدايا األمراء : " نص حديث أيب محيد الساعدي عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلموجاء
  أي ولو أقل شيء -، وقد بني حديث أيب داود أن من كتم من العمال ولو خميطا"غلول

قد أفزع بعض العمال فطلب  فهو غل يوم القيامة، وترى هذا التحذير -قيمته قيمة اخليط 
 .إقالته
 أثر عمر فهو زيادة على رفض اهلدية؛ فإنه قد بني للعمال وكل من حرمت عليه هدايا أما

العامة أن يؤخذ من جهة أهله سواء زوجه أو ولده أو خادمه أو أي إنسان مرتبط به ارتباط 
 .األهل
 خشية احملاباة، وال يشتري له من ال ينبغي للقاضي أن يتوىل الشراء لنفسه:  قال العلماءولذا

 .يعلم أنه من طرفه؛ حفاظا على القاضي من ريبة الرشوة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : تفشي الرشوة والبيئة اليت تساعد على انتشارهاعوامل
 
 : دامت الرشوة على غري العادة فإن عوامل تفشيها هي أيضا عوامل غري عاديةما
 : ديين لآليت وأمهها وأساسها هو ضعف الوازع ال-
 . ما ظهر من ربطها بالصوم-1
 . ما ظهر من أا من عمل املنافقني واليهود-2
 . ما ظهر من أن منهجها األساسي هو االستماع للكذب واملسارعة للعدوان واإلمث -3
وقوع الظلم واجلور يف اتمعات؛ فيعمد العامة لدفعها خوفا على أنفسهم أو تفشيا يف : ثانيا

 .غريهم
عدم مراقبة العمال وأصحاب الواليات على الرعية من قبل املسؤولني؛ فيتجرأون على : لثاثا

 .أخذ الرشوة على أعماهلم
 .وجود خلل يف نظام السلطة؛ فال يصل صاحب احلق إىل حقه إال ا: رابعا
وجود احلاجة والفاقة؛ فيعمد احملتاج إليها للوصول إىل أكثر مما له لسد حاجته : خامسا
 .قته كما فعل اليهود يف خيربوفا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : البيئة اليت تساعد على انتشار الرشوة فيها كاآليتأما
 
 : أن الرشوة داء مرض اجتماعي فهي كأمراض البدن تتفشى يف البيئة القابلة للمرضمبا
 . مقدمتها البيئة الفقرية يف حاالت األزمات-
ام؛ فلم تدرك مضار الرشوة فيها، ومل يقو أفرادها على البيئة اليت مل يتوفر هلا الوعي الع: ثانيا

 .جماة من هلم عندهم حقوق يف املطالبة حبقوقهم
البيئة اليت فقد الترابط ووقع يف أفرادها التفكك؛ فال يلوى أحدهم إال على مصلحته : ثالثا

 .اخلاصة ولو عن طريق الرشوة وعلى حساب اآلخرين
 والبيئة اليت تساعد على انتشار الرشوة فيها فإنه بقي  تصورنا عوامل تفشي الرشوةوإذا

 .علينا تصوير وبسط مناذج مضار الرشوة وسط هذه العوامل، ومن خالل تلك البيئة بإجياز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : الرشوةمضار
 
 شك أن مضار الرشوة مما أمجع العقالء عليها؛ سواء على الفرد أو على اتمع، يف ال

جل، ولكن هذا اإلمجاع يف حاجة إىل تفصيل وأمثلة يف بعض ااالت مما العاجل أو يف اآل
يزيد املعىن وضوحا، وعليه سنورد اآليت على سبيل األمثلة ال االستقصاء واحلصر، ويف 

 .الكلالبعض تنبيه على 
 أن مضار الرشوة تتفاوت بتفاوت موضوعها واختالف درجات طرفيها، فهي وإن وأعتقد

 . إال أن الداء ختتلف أضراره باختالف حمل اإلصابة بهكانت داء واحدا
 يصيب القلب وغريه، إذا أصاب اليد أو الرجل، كاجلرح مثال؛ فجرح القلب أو فالداء

الدماغ قد مييت، وجرح اليد أو الرجل غالبا ما يسلم صاحبه ويربأ جرحه، وإن ترك أملا أو 
 .أثرا يف حمله
 مبثابة القلب والرأس والعني، ومنهم من هو كسائر  يف هذا املوضوع منهم من هووالناس

أعضاء اجلسد، وعليه فإذا كانت الرشوة يف معرض احلكم فإا الداء العضال واملرض 
القاتل؛ ألا تصيب صميم القلب فتفسده فيختل يف نبضاته ويفقد التغذية ويصبح غري أهل 

 عن احلكم؛ ألا طعن يف عدالته  أن احلاكم إذا أخذ الرشوة انعزلءللحكم، وقد نص الفقها
 .اليت هي أساس توليته

تفسد منهج احلكم يف األمة أيا كان منهجها؛ فإذا كان يقتضي كتاب اهللا يف بلد : ب
إسالمي فإا ستجعله يغري هذا املنهج وحيكم واه وهوى من أرشاه، وهذا أشد خطرا عليه 

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه {: اىلإنه كفر مستدال بقوله تع: هو، كما قال ابن مسعود
 .} هم الْكَاِفرونَأُولَِئكفَ
يفقد اتمع الثقة يف احلكم فال يعول أحد على منهج القضاء والتحاكم ألخذ احلق، : ج

وعندئذ فال يكون أمام املظلوم إال أن ينتقم لنفسه، وال عند صاحب احلق إال االحتيال ألخذ 
 .حقه بيده

 . هذا كله ما فيه من فساد ماال يعلم مداه إال اهللا تعاىلويف
وبالتايل ينقلب منهج اإلصالح االجتماعي، فبدال من أن يتعاون الناس على الرب والتقوى : د

يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، يكون على العكس من ذلك كله، ويف هذا مضيعة 



كَانوا ال يتناهونَ {:  كما قال تعاىل يف موجب لعنهملألمة كلها كما ضاعت أمة بين إسرائيل
 .}عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَانوا يفْعلُونَ

إعطاء الفرصة والتمكني لكل مبطل ليتمادى يف باطله؛ فتسلب األموال وتنتهك : ه
رشوة دون األعراض وتسفك الدماء بدون أي مباالة؛ تعويال على أنه سيعرب على جسر ال

 .أن يلقى جزاءه
 .ومن جمموع كل ذلك ستقع الفرقة والشحناء والتقاطع يف اتمع: و

 جاوزنا جمال الوالة واحلكام فإننا جند بساحتهم وقريب منهم قرب الفم من الرأس كل وإذا
من ويل أمرا للمسلمني فلم ينصح هلم حىت يرى كرشوة يعينه أو يناهلا بيده، أو تظهر يف 

له وإن كان هو عفيفا لكنه تغاضى عنها بالنسبة إىل من حتت واليته، ويف استطاعته نطاق عم
 .منعه منها
من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل : " على حد قوله صلى اهللا عليه وسلموذلك

كلكم راع وكلكم مسئول عن : "احلديث، وقوله صلى اهللا عليه وسلم.." يستطع فبلسانه
 : يف هذا اال عديدة منها، واملفاسد "رعيته
 .تعطيل األعمال بغية بذل الرشوة: أ
 .وبالتايل تكديسها وعدم إجنازها: ب
 .يترتب عليه كساد العمل يف البلدة وقلة اإلنتاج واملضرة على اتمع بكامله: ج
ذهاب قيمة هذا اجلهاز بكامله أدبيا وخلقيا وقريبا من ذلك رمسيا، وقد يؤدي إىل تغيري : د
 . اجلهاز، ويفشو يف الناس أن الرشوة هي السبب فتكون مسبة وعارايف
ما يقع يف اجلمارك وعلى احلدود اليت هي مبثابة الثغور؛ فقد تكون سببا يف إدخال ما : ثالثا

هو ممنوع لشدة ضرره كاملمنوعات الدولية من خمدرات وحنوها، أو إخراج ما متس احلاجة 
 .إليه
سوء من بث مسومهم يف األمة إلفساد األبدان وضياع األديان، بل  األول متكن عمالء الففي

وإفساد األموال والعقول، وما جير فساد الفعل وراءه من ويالت، وكل ذلك بسبب رشوة 
 .يدفعها العامل لعامل اجلمرك

 الثاين حرمان األمة مما هو من حقها أن ترتفق به وتتوسع يف استعماله؛ فيتيح الفرصة ويف
 .وحتصيلهم مصلحة أنفسهم يف اجتارهم يف ضروريات األمةللمهربني 



قد تكون يف إجراء تعاقد مع العاملني، فقد يتعاقد مع غري األكفاء بسبب ما يقدمونه : رابعا
 .من الرشوة، ويترك األكفاء لتعففهم وعزة نفوسهم، واعتدادهم بكفاءم

، ومعرفة األكفاء ومينحهم  ذلك من املضار ما يفوت على األمة االستفادة من كفاءةويف
مبضار وعجز الضعفاء، وجماالت ذلك عديدة؛ فإذا كان يف حقل التعليم أضر بالعلم نفسه 

وبتحصيل أبناء وطنه، وإن كان يف الطب فليس هو أقل من غريه، وكذلك يف ااالت 
و يف  الذي يرتبط باتمع، وقد يكون يف إرساء عطاء ملشروع أاألخرى ذات الطابع الفين

اإلشراف عليه؛ فيتعاطف املرتشي مع األقل كفاءة وإمكانيات وأسوأ معاملة، وتكون 
النتيجة على رأس اتمع، فقد يكون مشروع إسكان أو مد جسور فينهار هذا أو ينكسر 

 وأن مشروع اإلسكان اار قبل أن ذا،ذاك، والضحية من اتمع، وقد مسعنا على مثل ه
 اجلهة املختصة؛ فكيف تكون احلال لو سكن بالفعل، ومثل ذلك يف يسكن وقبل أن تستلمه

 .الطرق واملنشآت األخرى 
وقد تكون يف إبرام صفقة حلاجة البلد؛ فقد يقع التساهل يف الصنف أو النقص يف : خامسا

املقدار، وقد مسعنا عن صفقة حبوب؛ فلما وصلت بلدها فإذا هي تالفة بالسوس، فهل 
حبوبا مسوسة أم أن الرشوة هي اليت سوستها، وقد تكون السلعة تشتري دولة لنفسها 

 واألهل واملال والعرض فيأيت إما غري صاحل أو غري كاف، فسسالحا للدفاع عن الوطن والن
وقد مسعنا عن السالح أول ما دخلت اجليوش العربية فلسطني فكان السالح يرجع على 

ود عليهم السالح فيقتلهم؛ فيقتلون بأيدي املقاتلني، فهل كانت األمة تبعث بأبنائها ليع
 .أنفسهم أم الرشوة هي اليت قتلتهم

 تكون يف إفشاء سر الدولة أيا كان موضوعه؛ فيقع على األمة من اخلسارة بقدر وقد
موضوع ذلك السر الذي أفشاه؛ فقد يكون عسكريا فيفوت الفرصة على اجليش أو يوقع 

 .اجليش يف مهلكة وميكن العدو منه
 حاطب بن أيب بلتعة عندما هم بإفشاء سر حتركات املسلمني إىل مكة معروفة، لوال يةوقض

أن تدارك اهللا املسلمني مبجيء جربيل عليه السالم باجلنود وتدارك الظعينة باخلطاب قبل أن 
 .تصل العدو

 هذا من املفاسد على عامة األمة واتمع حكومة وشعبا، وهناك املضار الفردية، وهي كل
 .التايل تعود على اتمع؛ ألن الفرد جزء منه، وما يؤثر على اجلزء يؤثر بالتايل على الكلب



 
 : على الفردتأثريها
 .الراشي واملرتشي:  تأثريها على الفرد فإن مرد ذلك على طرفيهاأما

 . اإلشارة إليه يف نصوص سورة املائدة من دنس القلب وذلة النفس وصغار املرتشيوتقدمت
ا يكون ذلك وصغاره عند راشيه وشريكه، وقد جاء يف بعض األخبار أن شخصا  موأول

ارتشى وباع سرا من أسرار بلده مللك من امللوك؛ فجاء ليقبض مثن خيانته وطلب لقاء ذلك 
امللك وظن أنه سيكرمه لقاء ما أسداه إليه من مجيل، فلما حضر طلب مصافحة امللك فأمر 

 .هذا مثن عملك أما يدي فال تصافح خائنا: ه لوقالامللك بدفع الثمن إليه 
 .إماتة الضمري يف العاملني؛ فال خيلص يف عمله وال ينجز ما وكل إليه إال بأخذها: ب
إضعاف الكفاءات فال جيهد اد نفسه يف حتصيل مقوماته الشخصية لثقته بالوصول إىل : ج

تحان، أو بعض املشتركني يف مطلبه عن طريقها، كما يعول بعض الطالب على الغش يف االم
املسابقات للعمل يعول على ما سيوصله إىل العمل املنشود عن طريقها وبالطرق اليت 

 .يسلكها
 . أسلفنا نتائج كل ذلك إمنا هي على الفرد أوال مث على اتمع ثانياوكما
تمع من  كل ما تقدم يظهر خطر تفشيها ومضار وجودها، مما حيتم حماربتها ومعاجلة اومن
 .دائها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : عالجهاطريقة
 

 . عالج أي داء إمنا تبدأ من تشخيصه، مث مبنع مسبباته، مث عالج أعراضه ومضاعفاتهطريق
 كان التشخيص قد وضح فيما تقدم، واألسباب قد وضحت، واألغراض ملموسة وإذا

 .واملضاعفات تتزايد فلم يبق إال منهج العالج
خصي يتحمل مسئوليته الشخص املختص به، وإذا كان مجاعيا  املعلوم أن املرض الشومن

 .تتحمل اجلماعة مسئولية التعاون على عالجه
 مجعت بني األمرين الشخصي واجلماعي؛ فعلى اجلميع أفرادا ومجاعات واجب والرشوة

 .التعاون على عالجها، وقد رسم لنا القرآن واحلديث منهج العالج
مسبباا كما علمنا ضعف الوازع الديين؛ فيعاجل بتقويته القضاء على :  وقبل كل شيءأوال

وتوعية اتمع توعية دينية، والتحذير من مضارها العاجلة واآلجلة من مغبة األكل احلرام 
 .وأثر السحت يف النفوس والقلوب مما تقدم

ا، الرقابة على األجهزة اليت تكون مظنة تفشيها يف أوساطها حىت حيسبوا لذلك حساب: ثانيا
 .وهذا إن مل مينعها كلية سيخفف من وطئها

مصادرة كل ما ثبت أنه أخذ رشوة، سواء كان هذا املأخوذ ماال أو عرضا أو أي عني : ثالثا
مادية، حىت تقلل طمع املرتشني وتسد الطريق على من تسول له نفسه ا، كما فعل صلى 

 .اهللا عليه وسلم بابن اللتبية
، والربانيون هم والة }لَوال ينهاهم الرباِنيونَ واَألحبار{: ن الكرميما جاء يف نص القرآ: رابعا

األمر العاملون حبدود اهللا، واألحبار هم العلماء واملعلمون فيجتمع الوازع الديين من العلماء 
 .والوازع السلطاين من احلكام

 
 
 
 
 
 



 : بني اهلدية والرشوةالفرق
 
ر خيال يف األفق باسم اهلدية، ويتساءل من خالط هذا الباب عن  تقدم أو من خالله يظهما

 .الفرق بني الرشوة وبني اهلدية
 اإلجابة عن الفرق احلقيقي نقدم مقارنة واضحة من حيث املوضوع مث من حيث وقبل
 .احلكم
 أن املال أو العرض املدفوع هو بعينه؛ فتارة يكون هدية مقبولة، وتارة يكون رشوة الشك
 .ممقوتة
 بينهما يظهر من موضوعه والغاية منه، واتفق العقالء أن الواحد باجلنس يكون بعض والفرق

آحاده مشروعا وبعض آحاده ممنوعا، كالسجود مثال؛ فهو جنس يشمل السجود يف الصالة 
والسجود للسهو وسجود التالوة وكله عبادة فهو جنس، فإذا وقعت سجدة هللا فهي عبادة 

 وقعت سجدة لغري اهللا فهي شرك وممنوعة، فالسجدة األوىل ذاإوفريضة وهي مشروعة، و
ليست هي نفسها السجدة الثانية ولكنهما من جنس واحد، أو إن كانتا سجدتان متغايرتان 

يف زمنني خمتلفني بل الواحد بالذات يكون ممنوعا باعتبار مشروعا باعتبار آخر، كما يف 
 للطبخ، ودخل صلى اهللا عليه وسلم نارلتصدق عليها باللحم ووضع على ا: حديث بريرة

هذا : فقالوا" ومل وأنا الربمة على النار؟: "وطلب الطعام، فقدم إليه خبز وملح أو خل فقال
 .فأكل منه" هو هلا صدقة، وهو لنا منها هدية: "اللحم تصدق به على بريرة، فقال

لم، وباعتباره منها وبعد  صدقة حلّ لربيرة وحرم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسفباعتباره
متلكه وإهدائها إياه بعينه لرسول اهللا صلى اله عليه وسلم صار حالال، وأكل صلى اهللا عليه 

 .وسلم منه
إن اهلدية مشروعة ومرغب فيها، وهلا أثر ضد أثر الرشوة؛ ألا تؤلف :  هنا نقولومن

وبني أن اهلدية تزيل " ابواادوا حت: "القلوب وتورث احملبة، كما قال صلى اهللا عليه وسلم
 .أضغان النفوس

 الرشوة على العكس تورث القطيعة وتوقع العداوة، واهلدية يدفع املهدي بطيب نفس بينما
تقديرا للمهدىيإليه أو تطييبا خلاطره أو تأليفا له، وكلها مقاصد حسنة وعن طواعية، ولذا 

 .يكافأ عليها إن عاجال أم آجالفهو ال خيفيها كما خيفي الراشي رشوته واملهدى إليه قد 



ال حيل : " الرشوة يدفعها الراشي مكرها ويأخذها املرتشي متسترا، وقد جاء احلديثبينما
، وهو موافق للهدية معاكس للرشوة، وكما يف قوله "مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس

 .هأي لطيب النفس ب} يئاً مِريئاًفَِإنْ ِطبن لَكُم عن شيٍء ِمنه نفْساً فَكُلُوه هِن{: تعاىل
 روي عن علي رضي اهللا عنه يف الدواء أن تأخذ هبة من صداق زوجتك وتشتري به وقد

 .عسال، أي الجتماع الشفاء به
 . يف قبول اهلدية أكثر من أن تورد هنا، ويكفي إمجاع املسلمني على قبوهلاوالنصوص
 قصد بذلك اإلهداء واحملبة أو قصد به  ما هو أعم، وهو كل عطاء بغري مسألة سواءوهناك

العطف واملساعدة، كما يف حديث عائشة رضي اهللا عنها عند أمحد والبيهقي أن عبد اهللا بن 
إين ذكرت شيئا قال : عامر بعث إليها بنفقة وكسوة فردته، مث استدعت الرسول ا وقالت

غري مسألة فاقبليه، فإمنا هو يا عائشة من أعطاك عطاء ب: " اهللا عليه وسلملىيل رسول اهللا ص
 ".رزق اهللا تعاىل إليك

من عرض له من هذا : " أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قالوعن
الورق شيء من غري مسالة وال إشراف نفس فليتوسع به يف رزقه، فإن كان غنيا فليوجهه 

 ].6[د أمحد جيد قوي، رواه أمحد والبيهقي وإسنا"إىل من هو أحوج إليه منه
 . يف هذا من حلها وجوازها معلومة، بينما الرشوة كما تقدموالنصوص
 . بينهما هو عني الفرق بني احلالل الصرف واحلرام البحتفالفرق
وهنا يلزم التحذير الشديد من تسمية الرشوة باسم اهلدية؛ ألن من أكلها عاملا ا أا : حتذير

 عليه الكفر؛ ألنه يدخل يف عموم من استحل ما علم حترميه رشوة مستحال إياها فإنه خيشى
 .بالضرورة

 
 ون العطاء هدية ومىت يكون رشوة؟ مىت يك:  هووالسؤال

 
، "إمنا األعمال بالنيات: " أوال وقبل كل شيء أن األمور باملقاصد، بناء على حديثواجلواب
 وكرهت أن يطلع عليه الرب ما اطمأنت إليه النفس، واإلمث ما حاك يف نفسك: "وحديث
 ".الناس



:  وابصة بن معبد رضي اهللا عنه قال جئت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقالحديث
الرب ما اطمأنت إليه النفس ! استفت قلبك: "قلت نعم، قال" أتيت تسأل عن الرب واإلمث؟"

 ".س وأفتوكواطمأن إليه القلب، واإلمث ما حاك يف النفس وتردد يف الصدر، وإن أفتاك النا
 . حبمد اهللا مقياس واضح يف نفس كل مسلمهذا
 مع هذا أيضا فقد يتساءل البعض عن وجود فارق بني الرشوة واهلدية ينتهي إليه كل ولكن

 .إنسان، بل وحنكم حنن مبقتضاه على ما نقف عليه من غرينا، ومما خيفى على بعضنا
 اجلواب الكايف يف قوله صلى اهللا عليه  بأس ذا؛ فقد جاء عن النيب صلى اهللا عليه وسلموال

إن احلالل بني وإن احلرام بني وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثري من الناس، : "وسلم
فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام 

وإن محى اهللا  احلمى يوشك أن يرتع فيه أال إن لكل ملك محى أال ولكالراعي يرعى ح
حمارمه، أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد 

 ".كله أال وهي القلب
يف الطرفني احلالل واحلرام؛ ليوضح ) إن( يف هذا احلديث تأكيد األسلوب بـونالحظ

 ال أمرمها ومعرفتهما للجميع، وإمهال الواسطة بينهما عن التأكيد لغموضها، وذلك ألن
 .يعرفها كثري من الناس

 هنا طرفان واضحان اهلدية حالل مشروعة نافعة مرغب فيها، والرشوة حرام ممنوعة وعندنا
ضارة منهي عنها، وبينهما نوع من العطاء يف صور يتردد النظر فيها هل يلحقها باهلدية أم 

 :يلحقها بالرشوة،ن من ذلك على سبيل املثال
ان على عمل بقدر معلوم إىل أجل معلوم فأجنزه إليك قبل            تعاقدت مع إنس-1

 .أجله، أو قام به على أحسن ما كنت تتوقعه فطابت نفسك وأعطيته شيئا مقابل ذلك
 بأس به؛ ألنه يعترب من ضمن األجر ومن املكافأة على اإلحسان باإلحسان، وإمنا دفعت فال

 قدم إليك من املعروف ما ليس ما دفعته يف مقابل نفع ذلك دون مضرة على غريك، وهو
 .واجبا عليه، فكانت منكما معارضة إحسان بإحسان

           أعطيت إنسانا لك عنده معاملة يف جهة من اجلهات، وهو مسؤول عنها وعن -2
غريها، وذلك ليسرع لك يف إجنازها، أو هو من نفسه أسرع يف إجنازها دون أن تعطيه، 

 .اهفطابت نفسك عن شيء فأعطيته إي



هل كان على حساب تأخري معامالت :  ينظر يف كيفية اإلسراع ملا أعطيته ابتداء منكوهنا
اآلخرين أم هو ضمن نطاق عمله ويف نطاق املعتاد؟ فإن كان على حساب تأخري اآلخرين 
فهذا ألصق بالرشوة، بل إنك ستغريه وتدفعه إىل تعطيل املعامالت األخرى حىت يتقدم إليه 

 . أنت إليه بهقدمتما تأصحاا مبثل 
 كان يف نطاق عمله وليس على حساب تأخري معامالت اآلخرين فألي شيء دفعت؟ وإن

وألي شيء هو أخذ؟ ولكنها أخف مما قبلها إال إذا كانت ستجعله يتطلع إىل مثل ذلك منك 
 .أو من غريك؛ فتمنع سدا للذريعة

 ومتر م معامالت لك، وتأخذ            أشخاص يعملون يف دوائر أو مكاتب خمتلفة-3
طريقها مع غريها بدون متييز هلا وال ختصيصها باهتمام من أجل صاحبها، وهو ال يقدم شيئا 

على تلك املعامالت لكثرا أو لكثرة من متر عليهم، ولكنه يف املناسبات كاألعياد أو العودة 
شخاص، فقدم هلؤالء مع  يقدم هدايا لبعض الناس أو يقدم مساعدات لبعض األرمبامن سفر 

 .غريهم من حيث حاجتهم أو صداقتهم لكثرة التعامل معهم
إن كان ما يهديه من هدايا أو يسديه من مساعدات من حيث اإلنفاق عليهم :  يقالوهنا

ومد يد املساعدة إليهم لقلة مرتبام وكثرة منصرفام وأعطاهم كما أعطى غريهم؛ فهذا 
 .ةأقرب إىل اإلهداء واملصانع

 ال ننسى ما قدمناه وهو ما مل يكن ذلك لقصد إجناز عمله وتقدميه على عمل غري عمل ولكن
 .اآلخرين، وكذلك ما مل يكن ذلك يف حسبان العامل واستشراف منه إليه

 يف هذه األمثلة بعض الصور اليت قد يقع االلتباس فيها على بعض الناس وقد رأينا فيها ولعل
 .فس ومن غري سؤال وال استشراف نفسكلها أن العطاء عن طيب ن

 هناك جمال آخر، وهو ما إذا كان العطاء ال عن طيب نفس بل عن اضطرار، ومن ولكن
اجلانب اآلخر بطلب وإصرار؛ فماذا يكون احلكم بالنسبة لعطاء املعطي يف حاالت اضطراره 

 وبالنسبة لألخذ يف حاالت سؤاله واضطراره؟
 

 :له عند اضطراره العلماء فيمن صانع مباأقوال
 :عند املفسرين وبإجياز: أوال



وروي عن : -} سماعونَ ِللْكَِذِب أَكَّالُونَ ِللسحِت{ عند آية املائدة األوىل - القرطيب قال
إمنا يكره من الرشوة أن ترشي : الرشوة حرام يف كل شيء؟ فقال: وهب بن منبه أنه قيل له

، فأما أن ترشي لتدفع عن دينك ودمك ومالك لتعطي ما ليس لك أو تدفع حقا قد لزمك
وذا نأخذ؛ أن يدفع الرجل عن نفسه : قال أبو الليث السمرقندي الفقيه. فليس حبرام

وماله بالرشوة، وهذا كما روي عن عبد اهللا ابن مسعود أنه كان باحلبشة فرشا دينارين 
 .ها.. إمنا اإلمث على القابض دون الدافع: وقال

 
 :وناحملدث: ثانيا
 عند حديث أيب هريرة يف لعن الراشي -على سنن الترمذي ] 7[ يف حتفة األحوذيجاء

فأما ما يعطي توصال إىل أخذ حق أو دفع ظلم فغري داخل :  قال-واملرتشي املتقدم ذكره 
ال : وروي عن مجاعة من أئمة التابعني قالوا: فيه، وساق خرب ابن مسعود يف احلبشة، مث قال

وهذا نقال منه عن ابن األثري، مث . لرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلمبأس أن يصانع ا
 .نقل عن صاحب املرقاة شرح املشكاة كالم الفقهاء عن ابن األثري

 . اآلخذ إذا أخذ ليسعى يف إصابة احلق فال بأس بهوكذلك
ه  هذا ينبغي أن يكون يف غري القضاة والوالة؛ ألن السعي يف إصابة احلق إىل مستحقلكن

 .اخل.. ودفع الظلم عن املظلوم واجب عليهم؛ فال جيوز هلم األخذ عليه
 .ما يقرب مما تقدم لفظا ويتفق معه معىن] 8[ العارضة البن العريب على صحيح الترمذيويف
فيها نقاش طويل، من ذلك نقله عن املنصور باهللا قول أيب جعفر وبعض ] 9[ الشوكاينوعند

 حقا جممعا عليه جاز، قيل وظاهر املذهب املنع لعموم إنه إنْ طلب: أصحاب الشافعي
 .اخلامس..اخلرب
 . ناقش هذا القول لعدم قيام دليل عليه، ولعمومات النهي عن أكل أموال الناس بالباطلمث

 أن كل ما ذكره يصدق على اآلخذ، وهذا ال خالف فيه، إمنا البحث يف الدافع واملالحظ
رميه على اآلخذ، وخالف اجلمهور يف حق الدافع مع أيضا؛ فهو يتفق مع اجلمهور يف حت

 .االضطرار، وهو حمل البحث
 
 



 : الفقهاءكالم
ابن قدامة يف املغين؛ يظهر أن ابن قدامة من أشد الناس يف باب الرشوة، وقد ذكرها : احلنابلة

 :يف موضوعني
 يطلب فإن كان يف الطريق عدو: يف فصل إمكان السري، قال] 10[يف باب احلج: األول

ال يلزمه السعي وإن كانت يسرية؛ ألا رشوة فال يلزم بذهلا يف : خفارة فقال القاضي
إن كان ذلك مما ال جيحف مباله لزمه احلج؛ ألا غرامة : ابن حامد: العبادة كالكبرية، وقال
 . بذهلا؛ فلم مينع الوجوب مع إمكان بذهلا كثمن املاء وعلف البهائملىيقف إمكان احلج ع

 حكى القولني عنهما ومل يرجح، ولكن يف تعليله عند ابن حامد ما يشعر مبوافقته عليه، اهفتر
 .بأن جتوز من احملق وحترم على املبطل الذي يأخذها بدون حق

وإن رشاه ليدفع ظلمه : ، فيما نقله قتادة عن كعب]11[يف آداب القاضي:  الثاينواملوضع
ال بأس أن يصانع عن نفسه، :  زيد واحلسنوجيزيه على واجبه فقد قال عطاء وجابر بن

رأينا يف زمن زياد أنفع لنا من الرشا، وألنه يستنقذ ماله كما يستنقذ : وقال جابر بن زيد
 .الرجل أسريه، فإن ارتشى احلاكم أو قبل هدية ليس له قبوهلا فعليه ردها إىل أرباا

 ]:12[قال يف الشرح الصغري على أقرب املسالك:  املالكيةوعند
 املعيار سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غريه ظلما، فبذل ملن يتكلم يف خالصه ويف

نعم جيوز، صرح به مجاعة منهم القاضي حسني ونقله : جباهه أو غريه هل جيوز أم ال؟ فأجاب
 . ها. عن القفال

تفصيل إن  يف حاشيته التفصيل يف األخذ على اجلاه التحرمي مطلقا، والكراهة مطلقا، والذكر
 .كان حمتاجا إىل نفقة وتعب سفر وأخذ مثل أجر مثله فال بأس وإال حرام

 ]:13[ األحنافعند
الثالث منها أخذ املال ليسوي أمره :  فتح القدير شرح اهلداية قسم الرشوة أربعة أقساميف

 عند السلطان دفعا للضرر أو جلبا للنفع، وهو حرام على اآلخذ ال الدافع، وحيلة حلها أن
يستأجره يوما إىل الليل أو يومني فتصري منافعه مملوكة، مث يستعمله يف الذهاب إىل السلطان 

 .لألمر الفالين



حالل من اجلانبني كاإلهداء : قسم اهلدية وجعل هذا من أقسامها، فقال:  األقضيةويف
 على للتودد، وحرام من اجلانبني كاإلهداء ليعينه على الظلم، حالل من جانب املهدي حرام

 .اخل.. اآلخذ، وهو أن يهدي ليكف عن الظلم، واحليلة أن يستأجره
 على أن هذا إذا كان فيه شرط بينهما، أما إذا كان اإلهداء بال شرط ولكن يعلم يقينا ونبه

أنه إمنا يهدي إليه ليعينه عند السلطان؛ فمشى حبثا على أنه ال بأس به، ولو قضى حاجة بال 
 .  بعد ذلك فهو حالل ال بأس بهشرط وال طمع فأهدي إليه

ما يدفع لدفع اخلوف من املدفوع إليه على نفسه وماله حالل للدافع حرام على : الرابع
 .هاآلخذ؛ ألن دفع الضرر عن املسلم واجب، وال جيوز أخذ املال ليفعل الواجب ا

نهما ج  يف موضعني األول م- أي جمموع الفتاوى - ابن تيمية رمحه اهللا يف اموع وعند
 أثناء اجلواب على املطعومات اليت تؤخذ عليها املكس وحمتكرة هل حيرم 258 ص 29

 .شراؤها؟
أال ترى أن املدلس والغاش وحنومها إذا باعوا غريهم شيئا مدلسا مل :  تفصيل طويل قالوبعد

 يكن املشترى حراما على املشتري ألنه أخذ منه أكثر مما جيب عليه، وإن كانت الزيادة اليت
 .أخذها الغاش حراما عليه، وأمثال هذا كثري يف الشريعة

فإن التحرمي يف حق اآلدميني إذا كان من أحد اجلانبني مل :  قال مبينا قاعدة فقهية بقولهمث
يثبت يف اجلانب اآلخر، كما لو اشترى الرجل ملكه املغصوب من الغاصب، فإن البائع حيرم 

ه أخذ ملكه، وال بذل ما بذله من الثمن، مث حكى عليه أخذ الثمن واملشتري ال حيرم علي
جيوز رشوة العامل لدفع : وهلذا قال العلماء:  يف خصوص الرشوة، فقاللماءأقوال الع

يعين يف األمرين الذين مها دفع الظلم أو منع . الظلم، ال ملنع احلق وإرشاده حرام فيهما
 . احلق
سيده عتقه، ومثل كذلك بالزوجة يطلقها وكذلك األسري والعبد املعتق إذا أنكر :  قالمث

زوجها فينكر طالقها، فكل منهما يفتدي نفسه باملال ليحق حقا وهو العتق والطالق، 
 .ومعلوم أما حق هللا تعاىل وإال بقيت الزوجة على غري عصمة

 .ال متكنه من نفسها باختيارها لتكون يف حكم املغصوبة:  جتد الفقهاء يف مثل ذلك قالواولذا



إين ألعطي أحدهم : " رمحه اهللا يف هذا املبحث باألثر عنه صلى اهللا عليه وسلماستدلو
يأبون إال أن : "يا رسول اهللا فلم تعطيهم؟ قال: ، قالوا!"العطية، فيخرج ا يتلظاها نارا
 ".يسألوين ويأىب اهللا له البخل

الرجل شاعرا أو ، فلو أعطى )ما رقى به املرء عرضه فهو صدقة: (ومن ذلك قوله: وقوله
غري شاعر لئال يكذب عليه جو أو غريه كان بذله بذلك جائزا، وكان آخذ ذلك لئال 

 .يظلمه حرام
 . كالما طويال يف ذلك املقاموساق

 يف جواب عن سؤال يف هدايا األمراء 285 ص 31يف جمموع الفتاوى ج :  الثايناملوضوع
 .اخل.. لطلب حاجة أو التقرب منهم

من شفع حبة الشفاعة فأهدي : "ديث أيب هريرة عند أيب داود وابن ماجة، قال جوابه حبفبدأ
 ".له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا

فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه أو ليعطيه حقه الواجب :  حترمي الرشوة مث قالوساق
 .ها إليهكانت هذه اهلدية حراما على اآلخذ، وجاز للدافع أن يدفع

 األثر األول يف إعطائه صلى اهللا عليه وسلم عن ملح يف مسألة املتقدم إبداءه، وذكر وذكر
أيضا موضوع العتق والطالق من أسر خريا وكان ظاملا للناس فأعطوه جاز للمعطي حرام 

 . على اآلخذ، وساق كالما طويال يف هذا املعىن
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